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H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη 

Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) ηνπ ΔΜΠ, κε 

επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη κέιε ηνπο 

εξεπλεηέο Θεφδσξν Καξνχλν, Διέλε Γνπζίνπ, Βαζηιηθή Καξνχλνπ, Παλαγηψηε 

Παλαγησηφπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηφγεξνπ, Βαγγέιε Σηψθα, Νηθφιαν 

Καλέιιν, Γηψξγν Καξακαλψιε θαη Παλαγηψηε Κξαληδηψηε. Η νκάδα αζρνιείηαη κε 

ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε φςεσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη επξχηεξα 

ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο. 

 

Ιδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη ηνπ ξφινπ ησλ 

ΤΠΔ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Η εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί 

κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηηο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή 

δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Σην πιαίζην κηαο 

ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε 

ζεκάησλ φπσο ε επξπδσληθή πξφζβαζε, ην αλνηρηφ ινγηζκηθφ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ 

ζπζηεκάησλ θ.α. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνήιζε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Δξεπλεηηθήο Οκάδαο 

Τειεπηθνηλσληαθήο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθήο» ηνπ ΔΒΔΟ ηνπ ΔΜΠ, πνπ είρε 

αζρνιεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ξπζκηζηηθά ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε 

ηελ θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο κε άιια 

δίθηπα θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δπίζεο, είρε 

αζρνιεζεί κε ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θξάηνπο γηα 

ηελ άζθεζε βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο. 

  

http://kedke.ntua.gr/
http://www.netmode.ntua.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=35
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1. Μεθοδολογία ηης Έρεσνας Πεδίοσ 
 

Ειζαγωγή 

Σηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ θαη ηεο εμέιημεο ηεο ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ απφ ηνπο δεκφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Η 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο θαη ρξήζε 

δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Ομάδα έρεσνας πεδίοσ 

Σηελ έξεπλα εξγάζηεθαλ ζπλνιηθά είθνζη έμη (26) άηνκα κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. 

Δίθνζη έλα (21) άηνκα απαζρνιήζεθαλ ζηελ ηειεθσληθή έξεπλα θαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

απαληήζεσλ. Υπήξραλ, παξάιιεια, ππεχζπλνη ζηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 

έξεπλαο, ζηε ζχλζεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζηελ 

πξνζαξκνγή ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο θιήζεσλ θαη θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ 

θαη ζηε δηαρείξηζε εμνπιηζκνχ θαη δηθηχνπ. Η έξεπλα πεδίνπ δηεμήρζε θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα  15 Φεβξνπαξίνπ - 23 Μαξηίνπ 2012. 

 

Έρεσνα πεδίοσ 

Η δεηγκαηνιεςία ήηαλ πνιπζηαδηαθή, ζηξσκαηνπνηεκέλε, αληηπξνζσπεπηηθή ησλ 

δήκσλ ηεο ρψξαο κε βάζε ηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν ηεο ρψξαο θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2001, κεηά απν αλαγσγή ησλ πιεζπζκψλ ησλ 1034 Καπνδηζηξηαθψλ 

Γήκσλ ζε 325  Καιιηθξαηηθνχο. 

 

Τν ζπλνιηθφ δείγκα πεξηιακβάλεη 6000 δεκφηεο (ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ) θαη 2000 

επηρεηξήζεηο. Η ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο έγηλε: 

 

- Καηά πεξηθέξεηα (13 πεξηθέξεηεο): ζπρλφηεηα, πνζνζηφ 

- Καηα λνκφ (52 λνκνί) 

- Καηά κέγεζνο  δήκνπ (κεγάινη, κεζαίνη, κηθξνί, πνιχ κηθξνί): ζπρλφηεηα, πνζνζηφ 

-Καηά κνξθνινγία  (Μεηξνπνιηηηθνί, Ηπεηξσηηθνί, Οξεηλνί Ηπεηξσηηθνί, 

Νεζησηηθνί): ζπρλφηεηα, πνζνζηφ 

 

Η κέζε δηάξθεηα ηειεθσλήκαηνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 

10,5 ιεπηά.  Η αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην ηειέθσλν είλαη 1 

πξνο 4. 
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2. ύνουη αποηελεζμάηφν: Γημόηες  

 

Α. Γενικά ςτοιχεία χριςθσ Διαδικτφου 
 

Τν Γηαδίθηπν έρεη εηζρσξήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ. Η έληαζε ηεο ζπρλφηεηαο ρξήζεο είλαη έλα πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ ελδερνκέλσο εμεγεί θαη ηελ επηηαρπλφκελε αχμεζε ηεο γεληθήο ρξήζεο ηνπ 

κέζνπ θαζψο: 

 ζρεδφλ 8 ζηνπο 10 (79%) ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ην Γηαδίθηπν. Τν 

πνζνζηφ απηφ πξνθχπηεη αλ αζξνηζηεί ην 52% ησλ ρξεζηψλ πνπ θάλεη 

θαζεκεξηλή ρξήζε πνιιέο θνξέο κε ην 27% ησλ ρξεζηψλ πνπ θάλεη ρξήζε 

κηα θνξά ηε κέξα. 

 Πνιινί ιίγνη ρξήζηεο (16%) ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν κεξηθέο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

 Διάρηζηνη είλαη νη πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο. Τν 3% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί 

ην Γηαδίθηπν κεξηθέο θνξέο ην κήλα θαη ην 1% ζπαληφηεξα. 

 

Τν Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη απμαλφκελν 

αξηζκφ εθαξκνγψλ. Καηά θζίλνπζα ζεηξά νη  δεκνθηιέζηεξνη ιφγνη ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ είλαη: 

 Δλεκέξσζε (εηδήζεηο θιπ) (93%) 

 Δπαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε (74%) 

 Δπηθνηλσλία κέζσ email (74%) 

 Ψπραγσγία (68%) 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ππεξεζίεο egov (66%) 

 Δπηκφξθσζε κέζσ wikipedia ζηα ειιεληθά (64%) 

 Κνηλσληθή δηθηχσζε (54%) 

 Αγνξέο πξντφλησλ-ππεξεζηψλ (28%) 

 

Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ιακβάλνπλ θαηά κέζν φξν πνιχ πεξηζζφηεξα emails απφ 

φζα ζηέιλνπλ: 

● 2 ζηνπο 3 ρξήζηεο (65%) ζηέιλνπλ έσο 3 emails ηε κέξα 

● ζρεδφλ 3 ζηνπο 10 (28%) ζηέιλνπλ απφ 4 έσο 10 emails ηε κέξα 

● Διάρηζηνη (7%) ζηέιλνπλ πάλσ απφ 10 emails ηε κέξα 

 

 Σρεδφλ 4 ζηνπο 10 ρξήζηεο (38%) ιακβάλνπλ απφ 0 έσο 3 emails ηε κέξα 

 Πεξίπνπ 4 ζηνπο 10 ρξήζηεο (43%) ιακβάλνπλ απφ 4 έσο 10 emails ηε κέξα 
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 Πεξηζζφηεξα απφ 10 emails ηε κέξα ιακβάλεη ην 18% ησλ ρξεζηψλ 

 

Β. Χριςθ υπθρεςιών  θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (egov) 
 

Οη ιφγνη ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (egov) δεκφζησλ 

θνξέσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη αλάινγνη κε ην επίπεδν νινθιήξσζεο 

ησλ ζπλαιιαγψλ, επνκέλσο: 

 62% ησλ ρξεζηψλ ελεκεξψλνληαη/αληινχλ πιεξνθνξίεο (1ν επίπεδν) 

 36% γηα ιήςε εληχπσλ (2ν επίπεδν) 

 30% γηα νινθιήξσζε αηηεκάησλ (3ν επίπεδν) 

 

Δπίζεο, ηo 44% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο egov ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην 

κήλα. 

 

Οη δεκνθηιέζηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο θνξέσλ: 

 Δθνξία (37%) 

 Γήκνο (24%) 

 ΚΔΠ (20%) 

 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ζεκαληηθφ έιιεηκκα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο egov ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εμήο επη 

κέξνπο ζηνηρεία: 

 Σρεδφλ 7 ζηνπο 10 (68%) ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ χπαξμή ηνπο κέζα απφ δηθή ηνπο αλαδήηεζε ζην 

Γηαδίθηπν. 

 3 ζηνπο 10 ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ ελεκεξψζεθαλ 

γηα απηέο κέζσ θίισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπο. 

 Μφιηο 1 ζηνπο 10 (10%) ελεκεξψζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο απφ ηα αληίζηνηρα 

sites Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ. 

 Διάρηζηνη ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο ππεξεζίεο απφ επίζθεςε ζην Γήκν (7%)  θαη 

απφ θάπνην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην (8%). 

 Οη πεξηζζφηεξνη (55%) ΓΔΝ γλσξίδνπλ αλ ν Γήκνο ηνπο πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθά. 

 Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ελψ γλσξίδνπλ θάπνηεο 

ππεξεζίεο ΓΔΝ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ν εμήο: “δελ γλσξίδσ πνηέο 

δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ειεθηξνληθά” (36%). 
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Η αλεπαξθήο ελεκέξσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πξνθχπηεη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη 

θακηά απφ ηηο ππεξεζίεο δελ είλαη γλσζηή ζηνπο κηζνχο απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ 

δήισζαλ φηη θάπνηα ζηηγκή έρνπλ ζπλαιιαγεί ειεθηξνληθά κε ην Γήκν, ηελ 

Πεξηθέξεηα ή ην ΚΔΠ.  

 Οη ηέζζεξηο (4) πην γλσζηέο ππεξεζίεο είλαη ε “Πιεξσκή ινγαξηαζκψλ” 

(37% ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ Γήκνπ/πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ), ε έθδνζε αηνκηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ/βεβαηψζεσλ (36,5%), νη ππεξεζίεο 

Αζιεηηζκφο/Πνιηηηζκφο/Ψπραγσγία (37%), νη ππεξεζίεο Τνπξηζκνχ (33%) 

θαη ε «Γηαχγεηα» (30%). 

 Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 

10% ησλ ρξεζηψλ. Οη κφλεο ππεξεζίεο κε ρξήζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% είλαη: 

Αζιεηηζκφο/Πνιηηηζκφο/Ψπραγσγία (14%), Τνπξηζκφο (13%), Γηαχγεηα 

(13%) 

 

Παξά ην ζεκαληηθφ έιιεηκκα ελεκέξσζεο, ππάξρνπλ ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο egov ζε επίπεδν Γήκνπ: 

 67% ησλ ρξεζηψλ Γηαδηθηχνπ πηζηεχεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο 

egov ηνπ Γήκνπ ηνπ ζην κέιινλ. 

 Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ζε πνζνζηά πάλσ απφ 80% 

δειψλεη πξφζεζε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ egov ηνπ Γήκνπ εθφζνλ 

αληηκεησπηζηεί ην θελφ ελεκέξσζεο θαη ελεκεξσζεί φηη: είλαη δηαζέζηκεο 

(86%), φηη ζα κείσλε ηε γξαθεηνθξαηία (90%), φηη ζα εμνηθνλνκνχζε ρξφλν 

(88%) θαη ρξήκαηα (86%). 

 

Γ. Αξιολόγθςθ υπθρεςιών θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ  (egov) 
 

Σε γεληθέο γξακκέο νη ρξήζηεο ππεξεζηψλ egov αμηνινγνχλ κε νξηαθά ζεηηθφ 

πξφζεκν ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ: 

● Τν πεξηβάιινλ είλαη εχρξεζην (58%) 

● Οη ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο φηαλ ηηο ρξεηάδνληαη (55%) 

● Οη πιεξνθνξφεο είλαη αθξηβείο (53%) 

 

Ωζηφζν, ην γεληθφηεξν έιιεηκκα ελεκέξσζεο επεξεάδεη θαη ηνπο δείθηεο 

αμηνιφγεζεο θαζψο ζεκαληηθά πνζνζηά ρξεζηψλ ΓΔΝ γλσξίδνπλ αλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ηνπο: 
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● νη ππεξεζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη επηηπρψο κε ηελ πξψηε ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επαλππνβνιή (47%) 

● ππάξρεη επαξθήο βνήζεηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θνξκψλ (46%) 

● αλ νη θφξκεο εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ζε ζχληνκν ρξφλν (43%) 

 

Οξηαθά ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θξίλεηαη ζεηηθή θαη ππάξρεη κειινληηθή 

πξνζδνθία επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 

● Γηα ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην πξνηίζεηαη λα μαλαρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

ππεξεζίεο ην 74% ησλ ρξεζηψλ ελψ γηα απιή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ην 90%. 

● Σρεδφλ 1 ζηνπο 2 ρξήζηεο (47%) είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Τν 31% ησλ ρξεζηψλ δειψλεη πνιχ 

θαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν θαη έλα 18% ιίγν θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν. 

 
 

3. ύνουη αποηελεζμάηφν: Δπιτειρήζεις  

 

Α. Γενικά ςτοιχεία χριςθσ Διαδικτφου 
  

 Οη πέληε δεκνθηιέζηεξνη ιφγνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη:  

 Γεληθή ελεκέξσζε (91%) 

 Απνζηνιή θαη ιήςε email (77%) 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά ηνπο (76%) 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο (66%) 

 Ψπραγσγία (62%) 

 

Η θαηαλνκή ηεο εκεξήζηαο απνζηνιήο θαη ιήςε emails ζηηο επηρεηξήζεηο 

παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία κε ηα λνηθνθπξηά: 

 6 ζηνπο 10 (61%) ζηέιλνπλ έσο 3 emails ηε κέξα 

 27% ζηέιλνπλ απφ 4 έσο 10 emails ηε κέξα 

 Μφλν 1 ζηνπο 10 ζηέιλεη πεξηζζφηεξα απφ 10 emails ηε κέξα 

 

 Σρεδφλ 1 ζηνπο 3 (33%) ιακβάλεη έσο 3 emails ηε κέξα 

 Πεξίπνπ 4 ζηνπο 10 ιακβάλνπλ απφ 4 έσο 10 emails ηε κέξα 

 Πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 ιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ 10 emails ηε κέξα 
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Η ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο επηρεηξήζεηο εκθαλίδεηαη ζηα ίδηα θαη ιίγν 

πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα λνηθνθπξηά: 

 Τν 83% ησλ ρξεζηψλ δειψλνπλ θαζεκεξηλνί ρξήζηεο. Απφ απηνχο ην 60% 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν πνιιέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ην 23% 

κηα θνξά ηε κέξα. 

 Τν ζπίηη κε Η/Υ (80%), ν ρψξνο δνπιεηάο κε Η/Υ (40%) θαη ην θηλεηφ 

ηειέθσλν (16%) είλαη νη δεκνθηιέζηεξνη ρψξνη ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

 

 

Β. Χριςθ υπθρεςιών  θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (egov) 
 

 Η ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ egov απφ ηηο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδεη αλάινγα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα λνηθνθπξηά σο πξνο ηα επίπεδα νινθιήξσζεο. 

 Τν 63% γηα άληιεζε πιεξνθνξηψλ (1ν επίπεδν) 

 Τν 39% γηα ιήςε εληχπσλ (2ν επίπεδν) 

 Τν 34% γηα ζπλαιιαγή/νινθιήξσζε αηηεκάησλ (3ν επίπεδν) 

 

Δπίζεο, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα:  

 

 “κηα θνξά ην κήλα” (38%)  

 “ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν” (30%)  

 “ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα” (21%)  

 “θαζεκεξηλά” (10%) 

 

 Οη δεκνθηιέζηεξεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ζπλαιιαγέο αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο θνξέσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά: 

● Δθνξία (42%) 

● ΟΑΔΓ (24%) 

● ΙΚΑ (24%) 

● Γήκνη (24%) 

● ΚΔΠ (21%) 

● Πεξηθέξεηεο (14%) 

 

Οη ρξήζηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμε ησλ δηαζέζηκσλ 

ππεξεζηψλ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ κε δηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη 

φρη κέζα απφ θάπνηνπ είδνπο “θεληξηθή” ελεκέξσζε. Δλδηαθέξνλ έρεη φηη ν δεχηεξνο 

ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο γλσξηκίαο κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο είλαη νη ζπζηάζεηο 

απφ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο. Αλαιπηηθφηεξα: 
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 Τν 73% ελεκεξψζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ κέζσ 

αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν 

 Τν 29% ελεκεξψζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ  απφ 

γλσζηνχο θαη ζπλεξγάηεο 

 Μφλν 1 ζηνπο 10, (10%) ελεκεξψζεθε γηα ηηο ππεξεζίεο 

Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηνπ 

Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ. 

 

 Τν έιιεηκκα ελεκέξσζεο είλαη ζεκαληηθφ θαζψο: 

● Σρεδφλ 6 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο (59%) ΓΔΝ γλσξίδνπλ φηη ν Γήκνο ηνπο 

πξνζθέξεη θάπνηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθά. 

● Οη ππεξεζίεο πνπ γλσξίδνπλ είλαη νη “πιεξσκή ινγαξηαζκψλ-δεκνηηθά ηέιε” 

(33%), “άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ίδξπζεο επηρείξεζεο” (29%), “άδεηεο 

θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ” (14%). 

● Η ζρεηηθά δεκνθηιέζηεξε ππεξεζία απν απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ε 

“πιεξσκή ινγαξηαζκψλ-δεκνηηθά ηέιε” (12%). 

● Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ νη επηρεηξήζεηο ελψ γλσξίδνπλ θάπνηεο 

ππεξεζίεο δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ είλαη φηη “δελ γλσξίδνπλ πνηέο ππεξεζίεο 

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ειεθηξνληθά” (37%). 

● Ο θαηεπείγνπζα αλάγθε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ειιείκκαηνο ελεκέξσζεο 

πξνθχπηεη απφ ηε ζεηηθή πξνδηάζεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 8 ζηνπο 10 

εξσηψκελνπο απφ επηρεηξήζεηο λα μεθηλήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζηέο ηνπο εθφζνλ κάζνπλ φηη είλαη δηαζέζηκεο θαη φηη κε 

ηε ρξήζε ηνπο θεξδίδνπλ ρξφλν, ρξήκα, απνθπγή ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. 

 

Γ. Αξιολόγθςθ υπθρεςιών θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ  (egov) 

 

Οη επηρεηξήζεηο-ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηηο αμηνινγνχλ κε γεληθά ζεηηθφ 

πξφζεκν, αλ θαη γίλεηαη θαλεξή ε έιιεηςε ελεκέξσζεο: 

● Τν 59% απαληά πσο ην πεξηβάιινλ ρξήζεο είλαη γεληθά εχρξεζην 

● Τν 50% απαληά πσο νη ππεξεζίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη δηαζέζηκεο φπνηε ηηο 

ρξεηάδνληαη 

● Τν 49% ζεσξεί πσο ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ είλαη αμηφπηζην 

 

Η ζρεδφλ θαζνιηθή πξφζεζε κειινληηθήο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ egov θαλεξψλεη 

ζεηηθή πξνζδνθία: 

● Τν 76% ησλ πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ πξνηίζεληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην 

κέιινλ γηα ζπλαιιαγή κε ην δεκφζην. 
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● Τν 92% ησλ πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ πξνηίζεληαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζην 

κέιινλ γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. 

 

Η ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ είλαη νξηαθά 

ζεηηθή: 

● Τν 31% ησλ ρξεζηψλ ηνπνζεηείηαη ζηηο ζέζεηο 4 θαη 5 ηεο 5βάζκηαο θιίκαθαο 

δειψλνληαο “αξθεηά” θαη “πνιχ” ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο ππεξεζίεο. 

● Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ ελδηάκεζε ζέζε 3, δειψλνληαο 

“κέηξηα” ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο (40%). 

● Τν 24% ησλ ρξεζηψλ ηνπνζεηείηαη ζηηο ζέζεηο 1 θαη 2, δειψλνληαο 

“θαζφινπ” θαη “ιίγε” ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο. 

 

 

 

Δ. Οφζλθ –  Προτάςεισ βελτίωςθσ 

 

● Οη ρξήζηεο Γηαδηθηχνπ ζε πνζνζηφ 91% ζεσξνχλ πσο ππάξρεη φθεινο απφ ηε 

ρξήζε ππεξεζηψλ egov. 

● Ο γεληθφο πιεζπζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πνζνζηφ 89% ζεσξεί πσο  ππάξρεη 

φθεινο απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ egov. 

● Οη δπν βαζηθφηεξνη ηνκείο κε ηε κεγαιχηεξε πξνζδνθία νθέινπο είλαη ην 

φθεινο ζε ρξφλν (81%) θαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο (78%). 

● Τν 26% ησλ ρξεζηψλ Γηαδηθηχνπ έρεη αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ζηελ 

πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ. Τν 46% δελ έρεη αληηκεησπίζεη 

πξφβιεκα ελψ ην 28% ησλ ρξεζηψλ δελ έρεη πξνζπαζήζεη πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη egov ππεξεζίεο.  

● Η βειηίσζε ηεο επάξθεηαο (27%), ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο ππνζηήξημεο 

(22%) θαη ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ππεξεζηψλ (21%) είλαη νη ηνκείο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο.  

● Πεξίπνπ νη κηζνί ρξήζηεο (49%) πηζηεχνπλ φηη ν Γήκνο ηνπο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ελψ ην 30% ησλ 

ρξεζηψλ δειψλεη πσο δε γλσξίδεη αλ ν Γήκνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α:  ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  
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A. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΛΝΗΘΝΘΟΗΝ 
 

 

Α.1  ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ Α 

Α.2 ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ 16 ΔΣΩΝ 

Α.* ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΤ ΜΕΛΟΤ 

A.3 ΦΤΛΟ:  

  ΑΝΓΡΑ               ΓΤΝΑΗΚΑ    

 

A.4 ΗΛΙΚΙΑ:  

   18-24       25-34          35-44          45-54        55-64         65+  

 

A.5 ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ:                     

  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΟ) 

  ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   (ΓΤΜΝΑΗΟ/ΛΤΚΔΗΟ/ΚΑΣΧΣΔΡΔ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΟΛΔ)        

  ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  (ΣΔΛ, ΣΔΔ, ΗΔΚ, ΣΔΗ)              

  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΑΝΧΣΑΣΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ              

  ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ           

  ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ           

  Άιιν (πξνζδηνξίζηε):…………………..              

 

Α.6 ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΔΡΓΑΙΑΚΗ Α ΚΑΣΑΣΑΗ; 

Περιγραφή κύριας ασχολίας 

 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

 ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ (ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΚΑΗ Ο ΑΜΗΘΟ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) 

  ΆΝΔΡΓΟ 

  ΜΑΘΖΣΖ/ΠΟΤΓΑΣΖ/ΦΟΗΣΖΣΖ 

  ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ 

  ΟΗΚΗΑΚΑ        

  Άιιν (πξνζδηνξίζηε):…………………..               
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B. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

 
Β.1 Κλάδοσ Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ…………………….. 

Β.2  Συνολικόσ Αρικμόσ εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ……………    

B.*  Γεωγραφικι δραςτθριοποίθςθ επιχείρθςθσ  

         ηνπηθή 

   εζληθή 

   εμαγσγηθή   

Β.3 Μπορείτε να αναφζρεται μια εκτίμθςθ του τηίρου του προθγοφμενου ζτουσ τθσ 

επιχείρθςθσ ςασ; 

 ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 150.000 ΔΤΡΧ 

 150.000 ΔΧ ΚΑΗ 300.000 ΔΤΡΧ 

  300.000 ΔΧ ΚΑΗ 500.00 ΔΤΡΧ 

  500.000 ΔΧ ΚΑΗ 1.500.000 ΔΤΡΧ 

  1.500.0000 ΔΧ ΚΑΗ 5.000.000 ΔΤΡΧ 

  5.000.000  ΚΑΗ ΑΝΧ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΤ ΜΕΛΟΤ 

B.4 ΦΤΛΟ:  

  ΑΝΓΡΑ               ΓΤΝΑΗΚΑ    

 

B.5 ΗΛΙΚΙΑ:  

   18-24       25-34          35-44          45-54        55-64         65+  

 

     B.6 ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΔΙ:                     

  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΟ) 

  ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   (ΓΤΜΝΑΗΟ/ΛΤΚΔΗΟ/ΚΑΣΧΣΔΡΔ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΟΛΔ)        

  ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  (ΣΔΛ, ΣΔΔ, ΗΔΚ,ΣΔΗ)              

  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΑΝΧΣΑΣΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΥΟΛΔ              
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  ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ           

  ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ           

  Άιιν (πξνζδηνξίζηε):…………………..              

 

Β.7 ΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ Η ΘΔΗ Α ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ; 

  ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ 

  ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ-ΜΗΘΧΣΟ 

  ΜΔΛΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

  ΆΛΛΟ………………………………………………… 

 

Γ.   ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΣΟΖΠΖΠ ΡΞΔ 
 

Γ.1 Έρεηε Ζ/Τ (ζηαζεξό ή θνξεηό) ζην πίηη/Δπηρείξεζεο ζαο; 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ 

 
Γ.2 Έρεηε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν από ην πίηη/Δπηρείξεζεο ζαο; 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ 

 
Γ.3 Γεληθά ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν (Ηληεξλεη); 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ 

 

Γ.*  Δάλ λαη, ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν γηα? 

  

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail)   

Δλεκέξσζε (Νέα, Καηξόο, αζιεηηθά)   

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο   

Αγνξέο πξντόλησλ/ππεξεζηώλ   

Σξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο   
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Πξόζβαζε ζε δσξεάλ ινγηζκηθό   

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην wikipedia (αγγιηθά)   

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην wikipedia (ειιεληθά)   

Δθπαίδεπζε   

Φπραγσγία (Παηρλίδηα, TV, Video, κνπζηθή)   

Σειεθσληθέο θιήζεηο   

Αλαδήηεζε Δξγαζίαο   

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα πγεία-πεξίζαιςε   

πκκεηνρή ζε Forum / Chatting   

Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ππεξεζίεο Γεκνζίνπ   

Υξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ δεκνζίνπ (Eθνξία/ΣΑΥΗS, IKA, Γήκνη)   

 

Γ.** Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν γηα ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πόζα είλαη θαηά 

κέζν όξν  

 Mέζνο όξνο email  

Σα email πνπ απνζηέιιεηε ηελ εκέξα  

Σα email πνπ ιακβάλεηε ηελ εκέξα  

 

Γ.4 Πόζν ζπρλά (θαηά κέζν όξν) ρξεζηκνπνηείηε ην δηαδίθηπν; 

   Κακθμερινά 

 1-2 φορζσ τθν εβδομάδα 

 1-2 φορζσ το μινα 

                1-2 φορζσ το χρόνο 

 

Γ.5 Με πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο ζπλδέεζηε ζην ίληεξλεη? 

  Με Η/Υ ςτο ςπίτι/δουλειά 

  με το κινθτό τθλζφωνο 

  ςε ιντερνετ καφζ 
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 άλλο (διευκρινίςτε: ……………………..) 

 

Γ.6  Στζλνετε μθνφματα sms μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου? 

 

Γ. ΣΟΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 

 (όςοι απάντθςαν ναι ςτισ 2 τελευταίεσ χριςεισ ίντερνετ) 

 

 

Γ.1 Υξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Γεκόζησλ Φνξέσλ γηα:  

 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

Άληιεζε πιεξνθνξηώλ/ελεκέξσζε   

Λήςε εληύπσλ   

πλαιιαγή/νινθιήξσζε αηηεκάησλ   

Άιιν, δηεπθξηλίζηε……….   

 
Γ.2 Πόζν ζπρλά ηηο ρξεζηκνπνηείηε; 

  Κακθμερινά 

  Τουλάχιςτον μια φορά  τθν εβδομάδα 

  Τουλάχιςτον μια φορά τον μινα 

  Τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο 

 

Γ.3 Κάλεηε ρξήζε ππεξεζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ γηα ηελ ζπλαιιαγή ζαο κε: (ή όζνη 

απάληεζαλ λαη γηα ζπλαιιαγέο, ή όινη κε αιιαγή ζε ελεκέξσζε/ζπλαιιαγή ) 

 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

Γήκν   

Πεξηθέξεηα   
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ΚΔΠ   

ΟΑΔΓ θαη άιινπο θνξείο επξέζεσο εξγαζίαο   

ΗΚΑ   

Πνιενδνκία   

Δθνξία (Τπνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ΦΠΑ 

θαη άιισλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ) 

  

ΑΔΠ   

Άιιν, δηεπθξηλίζηε ……………………………. 

 

  

 

 

 

Σσνέτεια για όζοσς απάνηηζαν ναι ζηα ηρία πρώηα παραπάνω 

 

Γ.4 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ; 

 

  Κακθμερινά 

  Τουλάχιςτον μια φορά  τθν εβδομάδα 

  Τουλάχιςτον μια φορά τον μινα 

  Τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο 

 

Γ.5  Πσο κάζαηε γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ/Πεξηθέξεηαο/ΚΔΠ; 

 

  Τυχαία, από αναηιτθςθ ςτο Ίντερνετ 

  Από γνωςτοφσ/ςυνεργάτεσ 

  Από άρκρο ςτον τφπο 

  Από επίςκεψθ ςτο Διμο 

  Από ενθμερωτικό φυλλάδιο 

  Από θμερίδα-εκδιλωςθ του φορζα 

  Άλλο, διευκρινίςτε ……………………… 
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Γ.6 Γλσξίδεηε αλ ν δήκνο πξνζθέξεη θάπνηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθά (κέζσ 

δηαδηθηύνπ); 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ 

 

Γ.7 Θα αλαθέξσ κηα ζεηξά από ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ δηαδηθηύνπ. 

Μπνξείηε παξαθαιώ λα αλαθέξεηε πνηεο από απηέο γλσξίδεηε/ρξεζηκνπνηείηε από 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ ζαο; 

Για τοσς ΠΟΛΙΣΕ Γλσξίδσ Υξεζηκνπνηώ 

 Έθδνζε αηνκηθώλ, νηθνγελεηαθώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ/βεβαηώζεσλ   

Δγγξαθή/Γηαγξαθή/Αιιαγή ζηνηρείσλ 

πνιηηώλ ζηα δεκνηηθά κεηξώα     

Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ (π.ρ. ύδξεπζε, 

δεκνηηθά  ηέιε, θόξνη, πξόζηηκα)   

Πνιενδνκηθά ζέκαηα (νηθνδνκηθέο άδεηεο, 

θιπ.)   

Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο   

Τγεία θαη Κνηλσληθή Φξνληίδα 
  

Τπεξεζίεο γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 
  

Δθπαίδεπζε/Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 

(e-learning)   

Δλεκέξσζε γηα ζέζεηο εξγαζίαο, 

Πξνώζεζε απαζρόιεζεο    

Ζιεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο 
  

Αζιεηηζκόο/Πνιηηηζκόο/Φπραγσγία 
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Σνπξηζκόο 
  

Δλίζρπζε ηνπηθήο αλάπηπμεο-

επηρεηξεκαηηθόηεηαο   

Γη@ύγεηα   

Για τις Επιτειρήσεις Γλσξίδσ Υξεζηκνπνηώ 

 

Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο  

  

Άδεηεο θαηάιεςεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ  
  

Πιεξσκή ινγαξηαζκώλ                         

(π.ρ. δεκνηηθά ηέιε)   

 

Γ.7 Δθόζνλ γλσξίδεηε ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζαο γηαηί δελ ηηο ρξεζηκνπνηείηε ( 
δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ) 

  Λείπει θ προςωπικι επαφι  

  Λείπεη ε άκεζε αληαπόθξηζε 

 Γελ είκαη βέβαηνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
ζηνηρείσλ κνπ 

 Δίλαη πνιύπινθν λα ρξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν/ηληεξλεη γηα 
επαθέο κε ηηο   δεκόζηεο ππεξεζίεο 

 Γε γλσξίδσ πνηεο δηαδηθαζίεο κπνξνύλ λα νινθιεξσζνύλ 
ειεθηξνληθά 

   Άιινο, αλαθέξαηε……………………………………….. 

   ΓΓ/ΓΑ 

 

Γ.8 Θα ρξεζηκνπνηνύζαηε ηηο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ δήκνπ ζαο εάλ γλσξίδαηε όηη: 
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 Ναη Ορη 

Δίλαη δηαζέζηκεο 
  

Θα εμνηθνλνκνύζαηε ρξόλν 
  

Θα εμνηθνλνκνύζαηε ρξήκαηα 
  

Θα ππήξρε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

(απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ)   

Θα ππήξρε πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζαο ζηα θνηλά 
  

Άιιν, δηεπθξηλίζηε ……………………… 

 
  

 

Γ.9 Πηζηεύεηε όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ δήκνπ ζαο ζην κέιινλ; 

   Ναη    Ορη    Ίζσο    Γελ γλσξίδσ 
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Δ. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ (ζπκπιεξώλεηαη κόλν από ηνπο ρξήζηεο ησλ 
ππεξεζηώλ) 

Δ1. Πόζν ζεκαληηθό είλαη γηα ζαο θάζε έλα από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηζηνζειίδεο Ζ/Γ γεληθόηεξα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ όηαλ 
αμηνινγείηε ηελ πνηόηεηα ηνπο (θιίκαθα 1-5) 

 1 2 3 4 5 

Ζ επθνιία ρξήζεο πνπ παξέρνπλ      

Ζ πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ      

Ζ αμηνπηζηία ηεο παξάδνζεο      

Ζ έγθαηξε παξάδνζε      

Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγώλ      

Οη κεραληζκνί ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηώλ (ηειέθσλα 
επηθνηλσλίαο, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ζειίδα ζπρλώλ 
εξσηήζεσλ, θιπ) 

     

 

Δ2. Παξαθαιώ απαληήζηε κε έλα ΝΑΗ/ΟΥΗ αλ  ε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηε πιεξνί ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά 

 ΝΑΗ ΟΥΗ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη αθξηβείο   

Οη ππεξεζίεο Ζ/Γ είλαη δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο, όπνηε ηηο 
ρξεηάδεζηε 

  

Τπάξρεη επαξθήο βνήζεηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θόξκεο ησλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ 

  



24 
 

Οη θόξκεο ζπκπιήξσζεο δεδνκέλσλ ησλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ 
εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ζε ζύληνκν ρξόλν 

  

Οη  ππεξεζίεο Ζ/Γ πνπ παξέρνληαη πξαγκαηνπνηνύληαη επηηπρώο κε 
ηε πξώηε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί επαλππνβνιή 

  

Γεληθόηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ είλαη 
εύρξεζην 

  

Γεληθόηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ Ζ/Γ παξέρεη αμηόπηζηα ηηο 
δεηνύκελεο ππεξεζίεο 

  

Γεληθόηεξα ληώζεηε αζθάιεηα θαηά ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζαο 
κε ην δήκν ζαο 

  

 

Δ3.  θνπεύεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο Ζ/Γ, γηα λα 
πξαγκαηνπνηήζεηε ζπλαιιαγέο κε ην δεκόζην? 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ   Δεν γνωρίηω 

 

Δ4. θνπεύεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο Ζ/Γ γηα 
ζπιινγή πιεξνθνξηώλ? 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ   Δεν γνωρίηω 

 

Δ5. πλνιηθά, πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο Ζ/Γ ηνπ 
δήκνπ ζαο? (θιίκαθα 1-5, θαζόινπ – πάξα πνιύ) 
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ΠΡ. ΝΦΔΙΖ ΑΞΝ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 

Σ1. Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη όθεινο από ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ Ζ/Γ? 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ                Δεν γνωρίηω 

Σ2. Αλ λαη, αμηνινγείζηε ζε πνηνπο ηνκείο ππάξρεη όθεινο κε θιίκαθα 1-5 (θαζόινπ 
– πνιύ κεγάιν) 

 1 

Καζόινπ 

2 

ειάρηζην 

3 

αξθεηό 

4 

κεγάιν 

5 

Πνιύ 
κεγάιν 

θεινο ζε ρξόλν      

θεινο ζε ρξήκα      

θεινο ζε πνηόηεηα ππεξεζηώλ      

Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο 
(απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ) 

     

Πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο θνηλέο 
ππνζέζεηο 

     

Άιιν, δηεπθξηλίζηε…………………      
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Ε. ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ-ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΒΔΙΡΗΩΠΖΠ 

 Ε1. Έρεηε αληηκεησπίζεη πξόβιεκα ζηελ πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ Ζ/Γ ηνπ δήκνπ?  

 ΝΑΗ     ΟΥΗ  

 

Ε2. Δάλ λαη, πνύ εζηηάδνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζαηε θαηά 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα? (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ 
απαληήζεσλ) 

  Γηαζεζηκόηεηα ηζηνζειίδαο (SITE) 

 Γπζθνιία ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο  

  Γπζθνιία ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ 

  Δπάξθεηα ησλ ππεξεζηώλ 

  Αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ 

  Παξερόκελε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ 

  Άιιν, πξνζδηνξίζηε……………………………………….. 

 

 Ε3. ε πνηνπο ηνκείο ζεσξείηε όηη κπνξεί λα επέιζεη βειηίσζε ηεο παξερόκελεο 
ππεξεζίαο? (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ απαληήζεσλ) 

 Γηαζεζηκόηεηα ηζηνζειίδαο ((SITE) 

  Γπζθνιία ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ 

  Δπάξθεηα ησλ ππεξεζηώλ 

  Αζθάιεηα ησλ ππεξεζηώλ 

  Παξερόκελε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ 

  Άιιν, πξνζδηνξίζηε……………………………………….. 

 

Ε* Πηζηεύεηε όηη ν Γήκνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ 
ρξεζηώλ? 

 ΝΑΗ     ΟΥΗ  
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Ε4. Πώο ζα κπνξνύζαλ γεληθά λα βειηησζνύλ νη Ζ/Τ ηνπ Γήκνπ ζαο? (αλνηρηή 
εξώηεζε, παξαθαινύκε δώζηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Εσταριζηούμε πολύ ποσ αθιερώζαηε ηο τρόνο ζας για 

ηη ζσμπλήρωζη ηοσ ερωηημαηολογίοσ ηο οποίο θα βοηθήζει 

ηοσς αρμόδιοσς θορείς ζηην αποηίμηζη ηης έως ηώρα 

προζπάθειας και ηο ζτεδιαζμό ηης ζηραηηγικής ηοσς για ηο 

μέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ – 

ΓΖΜΟΣΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ – 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ:  ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ΓΖΜΟΣΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ:  ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
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 ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

45 2,3 

ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ 
ΤΝΟΛΟΤ ΚΑΗ ΆΛΛΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ Ή ΑΣΟΜΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

38 2,0 

ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 40 2,1 

ΑΝΣΛΖΖ ΑΡΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ 
ΑΔΡΗΟΤ: ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΝΑΦΔΗ ΜΔ ΣΖΝ 
ΑΝΣΛΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ, 
ΜΔ ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΗ ΜΔΛΔΣΔ 

5 ,3 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΠΡΟ ΣΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

9 ,5 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ & 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

61 3,1 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ, 
ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

64 3,3 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 19 1,0 

ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΣΔΝΣΧΝ 2 ,1 

ΓΔΧΡΓΗΑ, ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ, ΘΖΡΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ 
ΒΟΖΘΖΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

121 6,2 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΣΔΥΝΔ 
ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΓΑΖ 

2 ,1 

ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ: 
ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

3 ,2 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 12 ,6 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ, 
ΔΚΜΗΘΧΔΗ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

31 1,6 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ 5 ,3 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Ζ/Τ 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

3 ,2 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ 
ΠΡΑΚΣΟΡΗΧΝ 

6 ,3 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ 27 1,4 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 50 2,6 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ 2 ,1 

ΔΚΓΟΔΗ, ΔΚΣΤΠΧΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΠΡΟΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ ΔΓΓΡΑΦΖ 
ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

34 1,8 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 29 1,5 

ΔΜΠΟΡΗΟ ΑΛΚΟΛΟΟΤΥΧΝ ΠΟΣΧΝ 32 1,6 

ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΗ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

54 2,8 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 5 ,3 

ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 33 1,7 
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ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝ 
ΟΗΚΗΑΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

2 ,1 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 61 3,1 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 126 6,5 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 
ΟΥΖΜΑΣΧΝ:ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΧΝ 
ΚΑΗ ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

1 ,1 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ ΔΝΓΤΖ 45 2,3 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΠΗΠΛΧΝ: ΛΟΗΠΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 
Μ.Α.Κ. 

3 ,2 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΚΑΗ 
ΤΚΔΤΧΝ Μ.Α.Κ. 

3 ,2 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ, ΟΡΓΑΝΧΝ 
ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΚΑΗ ΟΠΣΗΚΧΝ 
ΟΡΓΑΝΧΝ:ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΘΔ 
ΔΗΓΟΤ 

7 ,4 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

17 ,9 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ, ΜΔ 
ΔΞΑΗΡΔΖ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

3 ,2 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Μ.Α.Κ. 

4 ,2 

ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ: ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΗΓΧΝ 
ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 

326 16,8 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 41 2,1 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΜΔΧ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΟΓΧΝ 6 ,3 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ, ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

5 ,3 

ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 49 2,5 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ 94 4,8 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 5 ,3 

ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ 
ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΝΔΡΟΤ 

1 ,1 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

2 ,1 

ΠΧΛΖΖ, ΤΝΣΡΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ:ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ ΚΑΤΗΜΧΝ 
ΓΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

8 ,4 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 28 1,4 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 30 1,5 

ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
ΜΔΧ ΑΓΧΓΧΝ 

23 1,2 
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ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΔ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 

193 9,9 

ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ:ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ, ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 
ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΖ Ζ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 

101 5,2 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΔ, ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

24 1,2 

Total 1940 100,0 

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 
1 414 21,3 

2 412 21,2 

3 314 16,2 

4 254 13,1 

5 185 9,5 

6 83 4,3 

7 48 2,5 

8 35 1,8 

9 19 1,0 

10 15 ,8 

11 17 ,9 

12 20 1,0 

13 9 ,5 

14 7 ,4 

15 12 ,6 

17 2 ,1 

18 7 ,4 

19 1 ,1 

20 10 ,5 

20+ 60 3,1 

ΓΞ/ΓΑ 16 ,8 

 

 

 

 

 

 
 

 


